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Slovenská komisia Dejepisnej olympiády 

 

Krajské kolo Dejepisnej olympiády pre SŠ 

6. ročník, školský rok 2013/2014 

Písomný test pre kategórie A a B  

 

Odpoveďový hárok  

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Dátum: ............................................................................................................................................ 

Identifikačné číslo žiaka: ................................................................................................................. 

Počet dosiahnutých bodov: ............................................................................................................ 

Test opravili: ................................................................................................................................... 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

1.  Podčiarknite len tie športové disciplíny, ktoré tvorili päťboj na olympijských hrách 

v starovekom Grécku: 

hod guľou, hod diskom, hod oštepom, plávanie, beh, skok do diaľky, skok do výšky, jazdecké 

preteky, zápasenie, preteky konských záprahov.  

 

2.  Ktoré historické slohy nachádzali inšpiráciu v antike? Zakrúžkujte správne odpovede: 

a) románsky sloh 

b) klasicizmus 

c) barok 

d) renesancia  

 

3.  Expanzívnou politikou staroveký Rím získaval rozsiahle územia. V odpoveďovom 

hárku vyznačte na slepej mape čiarovými líniami: 

a) časť  hranice Limes Romanus 

b) historické územie Galie 
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4.  Na vyznačené miesta v texte v odpoveďovom hárku dopíšte za písmenami A - C 

pôvodné latinské názvy, ktoré doposiaľ pretrvávajú vo vedomí súčasných Európanov: 

Rimanov vo veľkých vyspelých mestách netrápil nedostatok vody ani v období sucha. Ich 

príbytky zásoboval vodou z kopcov systém nazývaný ....A ........................................................ 

Úspešne vyriešili aj problémy s kanalizáciou v hlavnom meste v Ríme. Ich kanalizačný systém 

zvaný... B .......................................................................  dodnes vzbudzuje uznanie. Obdiv si 

zasluhujú aj kilometre dláždených ciest. Z nich najznámejšou je...C.......................................... 

 

5. „Je zrejmé, že Zem je guľatá, pretože sa zo všetkých strán opiera o svoj stred. Hoci pri veľkej 

výške hôr a hĺbke dolín nevidno hneď dokonalú guľatosť, predsa to na celkovej guľatosti  Zeme 

nič nemení. Ďalej pripomenieme, že pohyb nebeských telies je kruhový. Pohyb gule má totiž tú 

schopnosť,  že sa deje v kruhu, pričom svojou činnosťou vyjadruje svoj tvar ako tvar 

najjednoduchšieho telesa, kde nemožno nájsť ani začiatok ani koniec.“  

                                                 (Mikuláš Koperník:  De revolutionibus orbium coelestium libri sex)     

Napíšte na vyznačené miesto a) kto a  b) akým spôsobom potvrdil pravdivosť 

Koperníkovho tvrdenia o guľatosti Zeme?: 

a) .................................................................................................................................................. 

b) ................................................................................................................................................. 
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6. V každej skupine pojmov od a) po c) v odpoveďovom hárku prečiarknite pojem, ktorý 

do skupiny logicky nepatrí a uveďte prečo:   

a) Bologne, Praha,  Paríž, Rím, Oxford 

Prečo? ...................................................................................................................................... 

b) Longobardi, Ostrogóti, Burgundi, Avari, Vandali  

Prečo? ..................................................................................................................................... 

c) dištrikt, pašalik, komitát, metropola, veľžupa 

Prečo? .....................................................................................................................................  

 

7.  Uveďte názov mierovej zmluvy, ktorou sa ukončil veľký európsky vojnový konflikt, 

stanovilo sa usporiadanie Európy na skoro 150 rokov, bola uznaná nezávislosť 

Nizozemska a Švajčiarska a kalvinizmus bol vyhlásený za tretie regulárne náboženstvo 

Svätej ríše rímskej nemeckého národa. Pomôžu vám indície na obrázku: 

Názov mierovej zmluvy: ..........................................................................................................                  

 

8.  Označte správnu odpoveď. Pojem konkordát označuje zmluvu medzi: 

a) panovníkom a šľachtou 

b) panovníkom a pápežom 

c) panovníkom kresťanom a panovníkom nekresťanom                            

 

9. Podčiarknite tvrdenia, ktoré nie sú pravdivé:  

Ferdinand I. bol: a) uhorský kráľ, b) český kráľ, c) cisár,  d) luterán,  

e) autor Wormského ediktu 

 

10.  Francúzske revolučné vojská realizovali tzv. politiku vývozu revolúcie. Dobovou 

terminológiou sa hovorilo o prinášaní slobody na bodákoch. Na jednej strane rušili postupujúce 

francúzske revolučné a neskôr cisárske vojská feudálne prežitky a zavádzali ústavu, ale na 

druhej strane tieto krajiny stratili samostatnosť a do ich čela dosadzovali Francúzi miestnych 

revolucionárov, svojich generálov alebo priamo príbuzných cisára.  

Zakrúžkujte správnu odpoveď na otázku: Ako sa súhrnným názvom označujú tieto štáty? 

a) bratské štáty                  b) sesterské republiky          c) rodinné monarchie 
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11. Označte nasledovné tvrdenie za správne alebo nesprávne: 

Impulz kodifikácie spisovnej slovenčiny dal Ľudovít Štúr, rodák z Modry, konzultáciou u Jána 

Hollého, evanjelického farára na Dobrej Vode, ktorého navštívil v roku 1844 

a) správne 

b) nesprávne                                                                

 

12.  V odbornej literatúre a v učebniciach sa často používajú slovné spojenia, za ktorými sa 

skrýva pomenovanie konkrétnej historickej udalosti. Pripíšte ku každému z nich,  kde sa to 

udialo, kedy a čo sa týmto slovným spojením označuje: 

a) prešovské jatky .................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................  

b) bostonské pitie čaju ............................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

c) krvavá nedeľa .................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................  

  

13.  Je správne tvrdenie že Pittsburgská dohoda z roku 1915 obsahuje zmienku o prvom 

rámcovom spojení Čechov a Slovákov  v jednom štátnom celku a Clevelendská dohoda z roku 

1918 spresňuje požiadavky a predstavy zástupcov amerických krajanských spolkov Slovákov a 

Čechov o podobe samostatného štátneho útvaru po skončení vojny?  

Napíšte správnu odpoveď – áno alebo nie: ....................................                    

  

14.  Na označené miesto v texte, za písmenom A napíšte rok vypuknutia vojny a za 

písmenom B uveďte  názov vojny: 

Proces postupného osamostatňovania sa balkánskych štátov bol dlhodobý, zložitý, 

poznamenaný napätím medzi nimi a Osmanskou ríšou i medzi nimi navzájom. Európske 

mocnosti sa usilovali tlmiť toto napätie „balkánskeho vriaceho kotla”, ale túžba po územných 

ziskoch a konfrontácii boli silnejšie, ako mierové riešenie. Spoločné vystúpenie balkánskych 

štátov proti Osmanskej ríši v roku A ...................................... sa  zakrátko zmenilo na vojnu, 

ktorú označujeme ako B ...............................................................………………. . V nej bojovali 

proti sebe bývalí spojenci a spojencami sa zas stali bývalí rivali.  
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15.  Z vymenovaných udalostí vpíšte na určené miesto, či je tvrdenie  správne alebo 

nesprávne: 

a) Napriek vojenským porážkam vo všetkých etapách risorgimenta, t. j. vojny za zjednotenie 

Talianska bolo v roku 1861 vyhlásené Talianske kráľovstvo ...............................................                                                                 

b) Mohli si  otcovia pútnici doviesť n a lodi Mayflower bibliu tlačenú kníhtlačou? ....................  

c) Komplex kráľovských palácov vo Versailles dal vybudovať Napoleon III. po tom, ako boli 

pôvodné kráľovské paláce v Louvri zničené počas francúzskej revolúcie.............................                                                                                  

 

16. Na vyznačené miesto za písmenami A a B uveďte správne odpovede: 

Veľká vojna, neskôr označovaná ako  prvá svetová vojna  oficiálne skončila kapituláciou  

Nemecka. Uveďte  presný dátum A ………………………..  . Po kapitulácii nastali zložité 

niekoľkoročné mierové rokovania s každou porazenou krajinou zvlášť.  Vzniklo tak 5 zmlúv, 

ktoré spolu tvoria systém zvaný B …………………………………….……………………   

 

17.  Tomáš G. Masaryk bol považovaný nielen za zakladateľa štátu, ale aj teoretika demokracie. 

Podľa Ústavy Československej republiky mohol byť prezident volený dva krát, ale Ústava 

myslela aj na výnimku. Do funkcie prezidenta bol zvolený T. G. Masaryk až štyri krát.  

Vpíšte na vyznačené miesta v texte za písmenami A – E správne odpovede:  

Keď mal T. G. Masaryk 85 rokov vo funkcii ho vystriedal A....................................... . V roku 

1938 nastúpil do funkcie B........................................... . Akú štátnu moc reprezentuje prezident? 

C...........................................................  

Okolo T. G. Masaryka sa vytvorila skupina Hrad. Tvorili ju politici, novinári, spisovatelia, 

intelektuáli z rôznych politických strán. Spájal ich masarykovský humanizmus,  liberálny 

demokratizmus a predstava československej národnej jednoty. Ako nazývame jedným slovom 

túto predstavu o národnej jednote? D....................................................................... 

 

18.  Správne priraďte uvedené tvrdenia/výrok k osobnosti. Pripíšte k menu len 

prislúchajúce veľké písmeno uvedené pred textom: 

a) Milan R. Štefánik ................ 

b) Vavro Šrobár ................. 

c) Milan Hodža ................. 

d) Andrej Hlinka ...............        

A - študent Karlovej univerzity v Prahe, poslucháč prednášok T. G. Masaryka, 

B - usiloval sa zladiť záujmy slovenských politických strán so záujmami pražského centra, 
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C - „Čo je to sloboda tlače, keď mi ružomberský štátny zástupca z Tatranského Slováka 

vynechá nadpis nevinnej básničky Moja vlasť je Slovensko?“ 

D - minister s plnou mocou pre správu Slovenska   

 

19. Čo znázorňuje symbolika na plagáte? Vysvetlenie zapíšte do odpoveďového  hárku: 

a) o akú udalosť ide..................................................................................................... 

b) k akému roku sa udalosť viaže ..........................................................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

 

   20.  Vzory sovietskej kultúry a umenia vychádzali z z jednej platnej umeleckej línie – tzv. 

A.............................................. . Takéto diela vznikali v 50. rokoch vo všetkých krajinách 

sovietskeho bloku. Správnu odpoveď napíšte na vyznačené miesto písmenom A.  
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